Næstved Jagtforening – Nyhedsbrev januar 2015.
Selv om vi godt i gang med det nye år vil jeg benytte lejligheden til at ønske foreningens
medlemmer et godt nytår.

Sæsonen er ved at være slut, men der er endnu mulighed for en tur med riflen efter et stykke råvildt eller
med haglbøssen efter de sidste fugle til gryden.
Så det det tid til de mere foremelle arrangementer
Der indkaldes derfor som tidligere varslet til:

Ordinær Generalforsamling:
Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.00 i Appensæs Forsamlingshus, Appenæs Bygade 101, 4700
Næstved:
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er Susan Jørgensen, Johan Vinsbøl, Jan Andersen og Ib Ole Traagaard.
Der vil blive serveret kaffe samt snitter med en øl eller vand.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest den 1. februar
2015.
Hvis du er interesseret i at repræsentere foreningen som delegeret på kredsmødet den 7. marts 2015 på
Møn skal du møde op på generalforsamlingen.
Efter Generalforsamlingen får vi besøg af Bjarne Frost, der vil underholde om sin store passion – kragejagt
– og måske også lidt om gåsejagt.
Bjarne Frost er nok kendt for de fleste af vores medlemmer. Han er en levende fortæller og måske får vi en
prøve på hans ”kragekald”. Når det ikke er krager han jagter er det ofte gæs. Som noget af det seneste har
Bjarne undervist i Østjysk Våbenhandel i jagt på gæs og krager ved brug af lokkere

Bjarne er kendt for at kunne kalde kragerne til sig og prøv at følge
nedensående link for at få en prøve på hans evner. https://www.youtube.com/watch?v=LIl3IarM21k.
Måske kan indlægget inspirere til at der er nogen der har mod på at være tovholdere på at vi genoptage en
gammel tradition med kragejagt og kragepokal i foreningen.

Medlemsfordele:
Foreningen har indgået en aftale med Grej-butikken om at foreningens medlemmer kan opnå 10 %

rabat når de handler i butikken. Medlemskab dokumenteres ved at medbringe medlemsbevis, der
sidder bag på bladet Jæger. Meldlemmer af Næstved Jagtforening har et meldemsnummer, der
starter med 6304. Grej-butikken er beliggende Sct Jørgens Park 36,04700 Næstved.
Her finder du et udvalg af tilbehør og beklædning til din jagt.
Butikken har et stort udvalg af ammunition, geværer, sko, støvler, skydeveste, jakker, bukser og
skjorter til tasker, foderaler, høreværn, kikkerter og lommevarmere.
At have ordentligt udstyr der er behageligt at have på, holder dig varm og er praktisk og ikke mindst
en god kvalitet er alfa og omega for at have en god jagt.
Butikken har også et stort udvalg af udstyr til jagthunden, liner, halsbånd og puder.

Se mere her: http://www.grej-butikken.dk
Vinteren har endnu ikke vist sig fra sin barske side, men kan man både holde sig varm og højne
sikker heden på jagt er det en god ting
Foreningen har derfor fået fremstillet et antal orange fleece-tørklæder med foreningens logo.
Tørklæderne sælges til medlemmer for en favorabel pris på 50 kr. Du har mulighed for at se og
købe tørklæderne ved generalforsamlingen.

Der er ligeledes fremstillet nogle praktiske muleposer med foreningens logo, som det vil være muligt at
købe ved generalforsamlingen.

Kommende aktiviteter:
Den 1. februar 2015 er der start på hundetræning.

Den 8. marts 2015 er der lokal markprøve på arealer ved Brandelev og Toksværd
Den 19. april og 10. maj 2015 er der mulighed for træningsskydning og indskydning af jagtriffel på
Karrebækstorp skydebane.
Der er flere aktiviteter under planlægning.
Se mere om ovennævnte arrangementer og andre kommende arrangementer på foreningens
hjemmeside: www.naestvedjagtforening.dk
På bestyrelsens vegne
Susan Jørgensen

